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ABSTRAK
Miopia merupakan salah satu masalah kesehatan dunia yang terbesar. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa progresivitas miopia pada anak
usia sekolah terjadi melalui proses form deprivation myopia (FDM). Bukti-bukti penelitian menunjukkan bahwa miopia lebih diakibatkan oleh
faktor-faktor lingkungan dibandingkan faktor genetik. Penggunaan kacamata, lensa kontak, ortho-k, ataupun farmakologis dapat mengurangi
perkembangan FDM. Terapi farmakologis menggunakan atropin merupakan cara terbaik menghambat FDM, meskipun memiliki sejumlah efek
samping.
Kata kunci: Form deprivation myopia, miopia, school-age myopia

ABSTRACT
Myopia is one of the world’s greatest health problems. Many researchers concluded that the progression of school-age myopia happens
through form deprivation myopia. Due to the fact that myopia is caused more by environmental factors rather than genetic factors, researchers
are trying to find the best prevention modalities. Spectacles, contact lens, ortho-k, or pharmacologic approach are the modalities to halt the
progression of FDM. Atropine can be the best modality to prevent FDM despite its side effects. Angelo, Andrew Adiguna Halim, Angela Shinta.
Prevention Methods for School-age Myopia Progressivity
Keywords: Form deprivation myopia, myopia, school-age myopia

PENDAHULUAN
Penyebab utama gangguan penglihatan di
dunia adalah kelainan refraksi. Menurut WHO,
pada tahun 2010, jumlahnya diperkirakan
telah mencapai 108 juta orang. Dari seluruh
kelainan refraksi, miopia merupakan gangguan
refraksi paling umum dan prevalensinya terus
meningkat dalam beberapa dekade terakhir.1
Sekitar 25% penduduk Amerika Serikat, 3040% penduduk Eropa dan 10-20% penduduk
Afrika menderita miopia. Angka kejadian
miopia tertinggi ditemukan di beberapa
negara di Asia dengan angka prevalensi
mencapai 70%-90%.2
Miopia
diketahui
mempengaruhi
prestasi akademis anak-anak, yang dapat
mempengaruhi peluang karier dan status
ekonominya.
Miopia
berat
diketahui
berhubungan dengan risiko retinal detachment,
glaukoma, degenerasi makula, dan kelainan
mata lain yang dapat berujung pada kondisi
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kebutaan.3,4 WHO memperkirakan beban
ekonomi dunia akibat kelainan refraksi, yang
sebagian besar disebabkan miopia, mencapai
$202 miliar per tahun pada tahun 2010.5
Beban ekonomi dan disabilitas yang besar ini
menjadi landasan berbagai penelitian untuk
menemukan modalitas paling efektif dalam
mencegah progresivitas miopia.4
Penatalaksanaan miopia sudah dimulai sejak
abad ke-16 dengan penggunaan kacamata
sebagai alat bantu agar dapat melihat lebih
jelas dan dapat melaksanakan kegiatan seharihari.5 Penelitian memperkirakan bahwa 60%
miopia muncul pada usia sekolah, sering
disebut school myopia atau juvenile-onset
myopia. Hal ini mengkhawatirkan karena
pada usia ini anak berada dalam masa
perkembangan mental emosional.3 Etiologi,
patogenesis, dan tatalaksana miopia masih
belum jelas dan masih diperdebatkan.
Percobaan pada binatang menunjukkan

bahwa miopia berhubungan dengan
mekanisme emetropisasi, akomodasi berlebih,
form deprivation, dan optical defocus.6
Berbagai jenis modalitas terapi dilaporkan
dapat memperlambat progresivitas miopia.
Modalitas-modalitas
tersebut
meliputi
penggunaan kacamata, lensa kontak, ortho-k,
dan intervensi farmakologis. Tulisan ini
bertujuan untuk menyimpulkan modalitas
terbaik dalam tatalaksana progresivisitas
miopia berdasarkan literatur-literatur terbaru.6
PEMBAHASAN
Miopia dan Faktor Risikonya
Miopia merupakan kelainan refraksi berupa
bayangan sinar dari objek yang jauh
difokuskan di depan retina pada mata
yang tidak berakomodasi. Miopia dapat
disebabkan karena peningkatan panjang
aksial bola mata, peningkatan kelengkungan
kornea atau lensa, perubahan letak lensa,
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dan peningkatan indeks refraksi pada lensa.
Terbentuknya miopia umumnya berlangsung
seiring dengan perkembangan mata dan
prevalensinya meningkat terutama pada usia
8-12 tahun, sehingga sering disebut schoolage myopia. Perkembangan pada masa ini
umumnya merupakan perubahan panjang
aksial bola mata.7
Faktor risiko miopia dapat dikelompokkan
menjadi faktor risiko genetik dan lingkungan.
Sebuah
penelitian
membandingkan
prevalensi miopia anak dengan etnis yang
sama di kota yang berbeda. Prevalensi miopia
pada anak etnis Cina di Sidney hanya 3,3%,
sedangkan di Singapura mencapai 29,1%. Dari
hasil ini disimpulkan bahwa faktor signifikan
yang mempengaruhi terjadinya miopia adalah
banyaknya aktivitas di lapangan terbuka
pada anak etnis Cina di Sidney. Hasil sama
didapatkan pada anak etnis India yang tinggal
di India bila dibandingkan dengan anak etnis
India yang tinggal di Singapura. Studi lain oleh
the Genes in Myopia (GEM) juga menyimpulkan
bahwa meskipun faktor genetik memiliki
peranan, pengaruh faktor lingkungan tetap
lebih dominan.3
Paparan lingkungan yang mempercepat
progresivitas miopia terutama adalah near
work activities. Near work activities dapat
berupa kebiasaan melihat dalam jarak dekat
lebih dari 5 jam/hari ataupun kebiasaan
membaca atau menulis dengan jarak
kurang dari 30 cm.2,3,8 Faktor-faktor lain yang
berkorelasi positif dengan angka kejadian
miopia adalah IQ, tingkat pendidikan lebih
tinggi, dan malnutrisi,2 sedangkan faktor
protektif adalah frekuensi outdoor activity.3
Dalam makalah ini akan diuraikan mekanisme
miopia serta modalitas untuk mencegah
progresivitas miopia.
Akomodasi dan Form Deprivation Myopia
Komponen-komponen mata akan mengalami
perubahan aktif pada usia 3-13 tahun melalui
proses yang disebut emetropisasi. Status
refraksi mata ditentukan oleh komponen
refraksi mata yang terdiri dari kornea, lensa,
dan panjang sumbu bola mata. School-age
myopia terjadi karena ketidaksesuaian antara
kekuatan optik (optical power) kornea dan
lensa dengan panjang sumbu bola mata
(axial length).2 Kegagalan perkembangan
lensa ataupun kornea pada awalnya akan
dikompensasi oleh akomodasi lensa. Namun,
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akomodasi mata yang terus-menerus akan
menambah panjang aksial bola mata yang
bertujuan mengurangi beban akomodasi
mata. Hal ini disebut dengan form deprivation
myopia (FDM).

obat ini dapat mencegah progresivitas
miopia dengan mempengaruhi refraksi,
panjang aksial, ketebalan koroid, dan berat
kering sklera. Selain itu, kedua obat ini tidak
menimbulkan efek toksik bagi mata.12

Bentuk bola mata ini juga akan menghasilkan
hyperopic defocus relatif pada penglihatan
perifer makula, yang akan makin memicu
pemanjangan aksial bola mata.3 Sejumlah
peneliti telah membuktikan bahwa keadaan
miopia dapat diinduksi dengan lid suture,
translucent occluders, ruang gelap, ataupun
penggunaan lensa negatif yang semuanya
memicu terjadinya FDM;6,8 sedangkan
penggunaan lensa positif dapat mencegah
progresivitas FDM.9

Ditinjau dari segi farmakologi, atropin
merupakan obat muskarinik antagonis
non-selektif, sedangkan pirenzepin bersifat
selektif terhadap reseptor M1. Lind, et al,
menyimpulkan bahwa tipe mAChRs M1
dan M3 yang paling berperan dalam FDM.
Subtipe M1 lebih berpengaruh terhadap
proliferasi sklera, sedangkan subtipe M3 lebih
berpengaruh terhadap otot silier manusia. Hal
ini menjelaskan mengapa atropin memiliki
efek midriatik dan sikloplegik yang tidak
ditemukan pada pirenzepin.13

Teori di atas berusaha menjelaskan bahwa
FDM berkaitan dengan respons akomodasi
mata. Beberapa peneliti menemukan bahwa
apabila respons akomodasi mata dihentikan
dengan cara memotong saraf otot siliaris
mata, maka transmisi saraf mata yang memicu
FDM akan hilang. Namun ternyata pada
pemotongan saraf otot siliaris mata, FDM
tetap terjadi. Hal ini memunculkan perkiraan
adanya mekanisme lain pemicu FDM.9
Glycosaminoglycan (GAG)
GAG merupakan molekul kompleks pada
sklera yang berperan dalam regulasi matriks
ekstraseluler. Didapatkan bahwa perubahan
aktivitas GAG berhubungan langsung dengan
pertumbuhan bola mata yang ditandai
dengan peningkatan kedalaman vitreus.
Perubahan kedalaman vitreus baru akan
terjadi setelah kadar GAG di dalam mata
meningkat.10
Berat bersih sklera juga mengalami penurunan
pada mata miopia dibandingkan mata
normal. Penurunan jumlah jaringan ini disertai
pemanjangan bagian posterior mata. Hal ini
menyebabkan lapisan posterior mata menjadi
lebih tipis dan menjelaskan mengapa sering
terjadi komplikasi pada bagian posterior bola
mata penderita miopia.10
Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChRs)
Inhibisi muscarinic acethylcoline receptor
(mAChRs) pada sklera manusia diduga dapat
mencegah FDM.11 Penelitian pada 16 jenis
obat golongan anti-muskarinik menunjukkan
bahwa hanya atropin dan pirenzepin yang
memberikan efek pencegahan FDM. Kedua

Penelitian menggunakan real-time polymerase
chain reaction (RT-PCR) menemukan bahwa
subtipe M1, M3, dan M4 memiliki peran
terhadap FDM. Aktivitas M3 dan M4 inilah
yang menjelaskan mengapa atropin lebih baik
dalam mencegah FDM dibandingkan dengan
pirenzepin yang hanya berperan terhadap
subtipe M1.14
Modalitas Penatalaksanaan Progresivitas
Miopia
1. Kacamata
Kacamata dapat meringankan usaha
akomodasi
mata,
sehingga
dapat
mempengaruhi progresivitas miopia. Jenis
kacamata dalam percobaan adalah lensa
bifokus, progresif, dan prisma. Studi selama
2 tahun menggunakan modalitas kacamata
menunjukkan bahwa penurunan progresivitas
miopia dapat mencapai 40-50% lebih baik
dibandingkan dengan kelompok kontrol
yang menggunakan kacamata plano.15-18
Di samping itu, anak yang diberi koreksi di
bawah visus terbaik (+0.50D dibandingkan
seharusnya), akan mengalami progresivitas
miopia 10% lebih besar dibandingkan
kelompok kontrol.19
2. Lensa Kontak
Walline, et al, melakukan studi acak terkontrol
untuk membandingkan efek penggunaan
rigid gas permeable contact lens (RGP) dengan
soft contact lens (SCL). Didapatkan bahwa RGP
menurunkan progresivitas miopia lebih besar
dibandingkan mereka yang menggunakan
SCL.
Meskipun
demikian,
peneliti
berkesimpulan bahwa perubahan refraksi
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yang terjadi lebih disebabkan oleh perubahan
kelengkungan kornea pada pengguna RGP.
Perubahan tersebut bersifat sementara dan
bukan merupakan penurunan progresivisitas
miopia yang sesungguhnya.20
Pada penelitian lain, peneliti menggunakan
lensa kontak multifokus dengan zona sentral
khusus +2.00D untuk menghilangkan
peripheral myopic retinal defocus. Setelah 10
bulan, didapatkan penurunan progresivitas
miopia sebesar 35% dibandingkan kelompok
kontrol.21 Studi lain yang menggunakan lensa
kontak sejenis selama 12 bulan, menemukan
penurunan progresivitas miopia sebesar 34%.
Namun dalam studi ini, 30% anak keluar dari
studi karena lensa tidak nyaman digunakan.
Meski demikian, penelitian ini mendukung
hipotesis bahwa penanganan peripheral
defocus dapat mengurangi progresivitas
miopia.22
3. Ortokeratologi
Ortokeratologi
atau
disebut
juga
ortho-k merupakan lensa kontak khusus
yang didesain untuk mengubah bentuk
kornea, sehingga mengeliminasi kelainan
refraksi secara sementara. Lensa kontak ini
bersifat gas-permeable untuk memfasilitasi
pertukaran oksigen yang baik. Lensa ini juga
didesain agar dapat membantu mengatasi
peripheral defocus retina. Reim, et al, dan
Kakita, et al, mendapatkan bahwa ortho-k
yang digunakan pada malam hari dapat
mengurangi progresivitas miopia sebesar
40-60% dibandingkan kelompok kontrol.
Kekurangan ortho-k adalah harganya mahal,
kurang nyaman, memiliki risiko infeksi, dan
lebih sulit digunakan dibandingkan lensa
kontak pada umumnya.23-25

4. Farmokologis
Obat yang digunakan dalam pencegahan
FDM adalah obat golongan anti-muskarinik.
Atropin dan pirenzepin merupakan obat
anti-muskarinik yang terbukti kuat dapat
mengurangi FDM. Pirenzepin sebagai obat
selektif M1 dapat mengurangi progresivisitas
miopia dan pemanjangan aksial bola
mata tanpa efek samping atropin, yaitu
midriasis dan sikloplegik. Pirenzepin mampu
mengurangi progresivitas miopia sebesar 40%
dibandingkan kelompok kontrol.8
Menurut sejumlah penelitian pada hewan,
atropin merupakan obat anti-muskarinik
non-selektif yang memiliki efek paling kuat
dalam mencegah FDM. Studi acak prospektif
menemukan bahwa pemberian atropin
1% selama 2 tahun dapat mengurangi
progresivitas
miopia
sebesar
77%
dibandingkan kelompok kontrol. Keluhan
yang dilaporkan pada penggunaan atropin
1% berupa rasa kurang nyaman (4,5%), silau
(1,5%), dan buramnya penglihatan jarak dekat
(1%). Peneliti menggunakan lensa fotokromik
dan lensa progresif pada saat membaca untuk
mengurangi efek samping atropin 1%.26
Penelitian-penelitian lain yang menggunakan
atropin 0,05% dan 0,025% selama 2 tahun
menghasilkan
penurunan
progresivitas
miopia sebesar 60-70% dibanding kelompok
kontrol. Karena penelitian-penelitian ini
menggunakan dosis yang lebih rendah, efek
samping yang ditemukan juga jauh lebih
sedikit.27,28
Sebagian besar penelitian menyebutkan
efektivitas atropin dalam mencegah FDM
hanya berlangsung selama 2 tahun. Chia,
et al, melakukan studi acak selama 5 tahun

pada 400 anak yang dibagi ke dalam tiga
kelompok, yaitu atropin 0,5%, 0,1%, dan
0,01%. Dari penelitian tersebut, ditemukan
bahwa apabila atropin dihentikan mendadak
setelah digunakan rutin selama 2 tahun, akan
terjadi peningkatan progresivitas miopia
dibandingkan kelompok kontrol yang hanya
mendapatkan tetes air mata buatan. Makin
tinggi konsentrasi atropin yang digunakan
akan makin besar juga efek rebound obat ini.29
5. Kombinasi
Shih, et al, mengombinasikan atropin dengan
kacamata bifokus. Kelompok pertama diberi
atropin 0,5% dengan lensa bifokus add
S+2.00D. Kelompok kedua diberi atropin
0,25% dengan lensa bifokus add S+0.75D.
Kelompok kontrol mendapat lensa plano dan
tetes air mata buatan. Didapatkan penurunan
progresivitas miopia sebesar 96% pada
kelompok pertama dan 58% pada kelompok
kedua dibandingkan kelompok kontrol.30
SIMPULAN
Modalitas yang mengombinasikan terapi
farmakologis dan penggunaan lensa memiliki
efektivitas tertinggi dalam mengurangi
progresivitas miopia jangka pendek (2
tahun). Atropin bersifat dose dependent,
makin tinggi konsentrasinya makin baik
efek pengurangan progresivitas miopianya,
namun atropin memberikan efek samping.
Edukasi pasien dalam menggunakan atropin
sangat penting karena efek rebound apabila
dihentikan tiba-tiba. Penggunaan kacamata
fotokromik, pemberian atropin pada malam
hari, dan penggunaan kacamata plus dapat
mengurangi beberapa efek samping terapi
atropin.
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